Metodiskie norādījumi
Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Reģionālā attīstības fonda Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma
“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” demarkāciju, papildinātību un sinerģiju ar citu
1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa programmu, Eiropas Savienības pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”un “Radošā Eiropa” un valsts budžeta finansētiem pētījumu
projektiem
I. Vispārīgie jautājumi
1. Metodiskie norādījumi nosaka kārtību, kādā nodrošina Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko
institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot
cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
(turpmāk – Pēcdoktorantūras pētījums) ietvaros īstenoto pētījumu demarkāciju, papildinātību
un sinerģiju ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju
pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot
cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktisko pētījumu atbalsts” (turpmāk –
Praktiskie pētījumi), Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
un “Radošā Eiropa” un valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem.
2. Metodiskie norādījumi attiecas uz 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 50 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti
un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.
pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM
MK noteikumi) īstenošanu.
3. Nosakot Pēcdoktorantūras pētījumu demarkāciju, papildinātību vai sinerģiju ar 1.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa, ES pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un valsts budžeta
finansētiem pētījumu projektiem, ievēro SAM MK noteikumu 59. punktā noteikto, ka
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņēmējs, kas ir labuma guvējs (turpmāk –
pēcdoktorants), vienlaikus nevar saņemt darba samaksu citā projektā vai darba vietā, izņemot
SAM MK noteikumu 59.punktā noteiktos gadījumus.

II. Pēcdoktorantūras pētījumu demarkācija ar 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa, ES
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un valsts budžeta finansētiem pētījumu
projektiem
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4. Pēcdoktorants atbilstoši SAM MK noteikumu 30. punktam sniedz apliecinājumu,
(t.i., informāciju par demarkāciju), ka vienlaikus nesaņem atlīdzību Pētniecības pieteikuma
ietvaros un citā 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju
pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot
cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma ietvaros īstenotā projektā.
5. Pēcdoktorants, kas vienreiz ir saņēmis Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta
finansējumu, nevar atkārtoti iesniegt citu pētniecības pieteikumu Pēcdoktorantūras pētījumu
ietvaros.
III. Pētniecības pieteikuma pētījumu papildinātība ar 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa,
ES pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un “Radošā Eiropa” un valsts budžeta
finansētiem pētījumu projektiem
6. Pēcdoktorantūras pētījumi iespējami papildinātībā ar Praktisko pētījumu, “Apvārsnis
2020”, “Radošā Eiropa” un valsts budžeta finansētiem pētījumiem, nodrošinot tām patiesu
pievienoto vērtību.
7. Pēcdoktorantūras pētījuma papildinātība ar Praktisko pētījumu, valsts finansētiem
projektiem vai “Apvārsnis 2020” un “Radošā Eiropa” projektiem ir atbalstāma, ja
pēcdoktorants strādā zinātniskās grupas ietvaros, kura saņem atalgojumu no Praktisko
pētījumu, valsts, “Apvārsnis 2020” vai “Radošā Eiropa” finansētiem projektiem. Šo pētījumu
projektu mērķiem jābūt savstarpēji papildinošiem secīgi vai horizontāli, bet ar skaidri
nodalāmām pētījuma aktivitātēm, ko veic katra pētījuma projekta ietvaros, un skaidri
nodalītiem sasniegtajiem rezultātiem.
8. Pēcdoktorantūras pētījuma papildinātība ar Praktisko pētījumu, valsts finansētiem
projektiem vai “Apvārsnis 2020” un “Radošā Eiropa” projektiem ir atbalstāma, ja
pēcdoktoranta zinātniskais/tautsaimniecības konsultants, vadītājs vai atbalsta personāls saņem
atalgojumu no Praktisko pētījumu, valsts, “Apvārsnis 2020” vai “Radošā Eiropa” finansētiem
projektiem.
9. Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas papildinātība secīgi ir realizējama ar,
piemēram, 2007.-2013. plānošanas periodā realizētajiem “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”,
“Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” u.c. pētniecības projektiem, secīgi turpinot
aizsākto pētījuma virzienu.
10. Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas papildinātība horizontāli ir realizējama ar
Praktisko pētījumu, “Apvārsnis 2020”, “Radošā Eiropa” un valsts budžeta finansētiem
pētījuma projektiem, kur Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikums nodrošina vienas sadaļas
pētījumu realizēšanu. Gan Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma, gan papildinošā projekta
īstenotājiem, sniedzot atskaites, prezentējot rezultātus konferencēs vai publicējot zinātniskos
rakstus, ir jāatsaucas uz Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu un papildinošo pētījuma
projektu.
11. Sniedzot atskaites par sasniegtajiem rezultātiem, gan Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu īstenošanā, gan papildinošā projekta atskaitēs ir skaidri jānorāda, kuras sadaļas
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īstenotas Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumā un, kuras sadaļas īstenotas papildinošajā
projektā.
12. Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) Zinātnes, pētniecības un
inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas
darbinieki (turpmāk – atbildīgie darbinieki), veicot Pēcdoktorantūras pētījuma īstenotāja
iesniegto pārskata perioda dokumentu pārbaudi, uzrauga, lai Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikuma un papildinātībā īstenotajos projektos būtu skaidri definētas katra projekta
aktivitātes un veicamās darbības nedublētos, lai novērstu dubultā finansējuma risku.
13. Nepieciešamības gadījumā aģentūra lūdz Pētniecības pieteikuma īstenotāju sniegt
informāciju par papildinātībā īstenotajiem projektiem aģentūras noteiktajā termiņā, ja tas nav
īsāks par 3 dienām. Aģentūra sniedz atbildi par papildinātības atbilstību vienlaicīgi ar atbildi
par Progresa pārskatu dokumentācijas atbilstību.
IV. Pēcdoktorantūras pieteikumu sinerģija ar 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa, ES
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un “Radošā Eiropa” un valsts budžeta
finansētiem pētījumu projektiem
14. Pēcdoktorantūras pētījumi iespējami sinerģijā ar “Apvārsnis 2020” mobilitātes
projektu un “Radošā Eiropa” atbalstu pētījumu īstenošanā.
15. Par Pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanu sinerģijā ar programmas “Apvārsnis
2020” un “Radošā Eiropa” pētījumu īstenošanu tiek uzskatītas aktivitātes, kuru pētījumu
sinerģijā iegūtais rezultāts ir lielāks nekā katra atsevišķā pētījuma rezultātu kopsumma, tos
īstenojot atsevišķi.
16. Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma sinerģija ar “Apvārsnis 2020” un “Radošā
Eiropa” projektiem ir atbalstāma, ja mobilitātes vai radošās industrijas projektā netiek
nodrošināta darba samaksa. Šādā gadījumā pēcdoktorants var piedalīties mobilitātē, saņemot
mobilitātes finansējumu no mobilitātes projekta vai radošās industrijas projektā kāda sava
pētījuma aktivitātes īstenošanai, saglabājot darba samaksu “Pēcdoktorantūras pētniecības
atbalsts” pētniecības pieteikumā.
17. Lai tiktu atbalstīta Pēcdoktorantūras pētījumu sinerģija ar programmas “Apvārsnis
2020” mobilitātes (piemēram, COST, Maria Sklodowska-Curie mobilitātes projekti) un
“Radošā Eiropa” pētījuma projektu, Pētniecības pieteikuma īstenotājs pēc iespējas ātrāk, bet
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotās sinerģijā īstenojamās pēcdoktoranta aktivitātes
iesniedz skaidrojumu un pamatojumu Pēcdoktorantūras pētījuma atbilstībai un sasaistei ar
“Apvārsnis 2020” vai “Radošā Eiropa” projekta pētījumu virzienu un aktivitātēm un iesniedz
pamatojumu, kas norāda, ka konkrētā “Apvārsnis 2020” mobilitātē vai “Radošā Eiropa”
projektā nav attiecināma darba samaksa. Pēcdoktorantūras pētījuma īstenotājs pamato
projekta sinerģiju pēc definīcijas – kādi ir papildus ieguvumi abu pētījumu sinerģijā, kas
netiktu sasniegti, ja pētījumi tiktu īstenoti atsevišķi.
18. Aģentūra sniedz atbildi par sinerģijas atbilstību saprātīgā termiņā, ņemot vērā
konkrētās sinerģijas sarežģītību un risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no skaidrojumu un pamatojumu saņemšanas brīža.
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19. Atbildīgie darbinieki, veicot Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma īstenošanas
uzraudzību, pārbauda, lai sinerģijā veikto “Apvārsnis 2020” mobilitātes projektu īstenošana
būtu atbilstībā ar Pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanu, lai būtu pamatots pētījuma ieguvums
no sinerģijas, un pārbauda, vai pēcdoktorants nav saņēmis darba samaksu no “Apvārsnis
2020” vai “Radošā Eiropa” projekta, lai novērstu dubultā finansējuma risku.
20. “Apvārsnis 2020” Maria Sklodowska-Curie COFUND projektu var īstenot sinerģijā
ar Aģentūras projektu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”, nodrošinot, lai visas Aģentūras
projekta īstenošanas laikā realizētās mobilitātes, kas ir garākas par 5 mēnešiem, tiek
finansētas no Maria Sklodowska-Curie COFUND projekta.

Saskaņoti ar Izglītības un zinātnes ministriju 2016.gada 16.maijā.

